เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558
การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ลงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
**************************************************
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น” มีความ
ประสงค จะสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน รายละเอียดตามเกณฑราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2558 โดยมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
2. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
3. เปนรถโดยสารหลังคาสูง
4. มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนไดหลายระดับ
5. เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และพนกันสนิม
รายละเอียดคุณลักษณะของรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1 คัน เพิ่มเติม ดังนี้
1. เครื่องยนตตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2155-2546 หรือดีกวา
2. ระบบขับเคลื่อนแบบเกียรธรรมดา
3. ระบบความปลอดภัย ระบบเบรก ABS
4. พวงมาลัยเพาเวอร
5. ระบบสงกําลังมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
6. ระบบไฟฟาและแบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของบริษัทผูผ ลิต
7. ระบบไฟแสงสวางและไฟสัญญาณตางๆ ถูกตองตามกฎจราจรและกรมการขนสงทางบก
8. พนกันสนิมทัง้ คันรวมใตทอ งรถโดยตลอด
9. กระจกไฟฟาเลื่อนขึ้น – ลง แบบอัตโนมัติ
10. กระจกทุกดานติดฟลมกรองแสง ขนาดตามที่กฎหมายกําหนด
11. เบาะหนังทุกที่นั่ง และติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่นงั่ ตอนหนา และหองโดยสารตอนหลัง ตามมาตรฐาน
ของบริษทั ผูผ ลิต
12. มีเซ็นทรัลล็อก/รีโมทควบคุมการล็อคประตู
13. มีวิทยุ – เครื่องเลนซีดี สามารถเลน MP3 พรอมลําโพงอยางนอย 4 จุด
14. ขนาดของลอและยาง ตามมาตรฐานของบริษัทผูผ ลิต
15. สีตามมาตรฐานของบริษัทผูผ ลิต โดยองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร จะเปนผูเลือกสี
16. เครื่องมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
17. แมแรงพรอมอุปกรณในการถอดลอ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผูผ ลิต
18. ยางอะไหลพรอมกระทะลอ จํานวน 1 ชุด
19. หนังสือคูมือประจํารถ
20. การรับประกันการใชงานระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หรือระยะทางไมนอยกวา 100,000 กิโลเมตร
21. ผูขายตองเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากบริษัทผูผลิต
22. รถโดยสารแบบหรือรุนที่เสนอขายตองมีศูนยบริการมาตรฐานในจังหวัดลําปาง และครอบคลุม
ทั่วประเทศ
23. ผูซื้อจะจายเงินใหแกผูขายตอเมื่อผูขายจดทะเบียนโอนสิทธิ์ใหกับผูซื้อ โดยถูกตองตามกฎหมาย
แลว คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนสิทธิ์ผูขายเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
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24. ใหพนตราสัญ ลัก ษณขององคการบริห ารสวนตําบลวิเชตนคร ขนาดกวางหรือ ยาวไมนอยกวา
18 เซนติเมตร พรอมตัวอักษรชื่อเต็มขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร ขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือ
ชื่อยอ ขนาดสูงไมนอยกวา 7.50 เซนติเมตร พรอมหมายเลขครุภัณฑ และขอความ “ใชในราชการเทานั้น” ไวดานขาง
นอกรถยนตทั้งสองขาง โดยพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอื่นแทน (รูปแบบตามที่องคการ
บริหารสวนตําบลวิเชตนครกําหนด)
งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้ เปนจํานวนเงิน 1,294,000.-บาท (-หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน-) ซึ่ง
ราคานี้ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท
ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อ
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 ……………………………………………..
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน
ของทางราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือ หามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชยแสดง
วาใครเปนผูจัดการ หลักฐานการจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และสําเนา
ทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหุนสวนผูจัดการ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
สําหรับผูป ระกอบการประเภทรานคาจะตอ งมีสําเนาหนัง สือ จดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
3.2 สําเนาทะเบียนพาณิชยและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง(กรณี
เปนบุคคลธรรมดา)
3.3 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผู
เสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
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4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง ไวแลว
90
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา………….วั
น นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
60
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน.................วั
น นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถโดยสารขนาด
12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรูปแบบรายละเอียดของรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
.................................................................................................................................................ไปพร
อมใบเสนอราคา เพือ่
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา ใหใชฉบับจริงเทานั้น หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามี
ความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อ ก ผูเ สนอราคาจะตองนําตนฉบับ มาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตรวจสอบ ภายใน………………….วั
น
4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน……………………….(หน
วย) เพื่อใชในการ
ตรวจสอบทอดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแก
ผูเสนอราคา
4.6 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการ
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เปดซองสอบราคาโดยระบุไวที่หนาซองวา“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่............……”โดยยื
่นตรงตอ
องคการบริหารสวนตําบล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น. ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร และในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น. ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ซองเสนอราคาที่ยื่น
ตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
ราคารวม
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย.........................
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบลเทานั้น
5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล
(2) ไมก รอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือ ลงลายมือชื่อผูเ สนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
/(3) เสนอ...
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(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินใจการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 องคการบริหารสวนตําบลทางไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการ
บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวา การ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผูเ สนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอ าจดําเนินการงานตามสัญ ญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให
เชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได องคการบริหาร
สวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ6.1ผูชนะ การสอบราคา
7 น นับถัดจาก
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน………..วั
วันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหองคการ
บริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(5) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ไดแจง เวียนใหสว นราชการตา ง ๆ ทราบแลวโดยอนุโ ลมใหใ ชตามตัวอย างหนัง สือ ค้ํา ประกั นของธนาคารตามที่
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาซื้อกอสรางที่มีวงเงินไมเกิน 10 ลานบาท)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
7. อัตราคาปรับ
0.20 อวัน
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ...............ต
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8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง ระบุในขอ 1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับ
ถัดจากวั-นที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคาซื้อสําหรับงานซื้อครั้งนี้ ไดมาจากขอบัญญัติงบประมาณรายจาย และบัญชีโอนงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 ขององคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อองคการบริห ารสวนตําบลไดรับอนุมัติเงินคาพัส ดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ.2558 แลวเทานั้น
9.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือ นําสิ่ง ของที่ซื้อขายดัง กลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การพาณิ ช ย น าวี ภ ายใน 7 วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ผู ข ายสั่ ง หรื อ ซื้ อ ของจากต า งประเทศ เว น แต เ ป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่ง ของนั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ชเ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต อ งได รั บ อนุ ญ าตเช น นั้ นก อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมป ฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสง เสริมการ
พาณิชยนาวี
9.3 ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
องคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร

(นายดาว มานะธรรม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลวิเชตนคร
25 อน………………......พ.ศ……………
พฤษภาคม
2558
วันที่……….เดื

